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Lekker tuinieren?



• De teler zoekt alternatieven voor plastic

• De retailer wil minder plastic in winkel

• Partijen in de keten hebben het plastic pact 

ondertekend en zoeken oplossingen

• De consument wil geen plastic potje bij zijn mooie 

natuurlijke plant

• Ondertussen verbruiken we in Nederland 3,5 miljard 

plastic teeltpotten per jaar 

Wat gebeurt er in de markt?

Start van Plastic Pact

Een beach cleanup
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• Opgericht in 2016 

door René Wesselman en Mart van Tol

“Om een plant te telen, 

heb je geen plastic nodig”

WPT Biobased

Test in de kas

Biodegradatie



• Plantenpotten van natuurlijke vezels 

• Behandeld met het bio-hars

• Tijdelijk watervast

• Geschikt voor teelt- en thuisfase

• Geschikt voor grootschalige teelt.

• Na gebruik bij het GFT-afval

De oplossing

De Bolayo teeltpot

De teeltpot met een plant



Andere duurzame plantenpotten

Gerecycled plastic Bioplastic PLA Papier Organisch materiaal



• Doorstaat de teelt met gemak

• Is biobased, 100% natuurlijke grondstoffen

• Tot 50% CO2 reductie 

• Verbetert de kwaliteit van compost

• Is biodegradable, dus composteerbaar

• Geen afval, circulaire oplossing

• De consument begrijpt het

Bolayo teeltpot

De Bolayo teeltpot

Circulaire oplossing



Plasticvrije plant

• Plantlabels en potcovers van PLM

• Plasticvrij plant label materiaal 

• Designstar (Boskoop)

• Potcovers van Veezel, 

• Papier met bermgras N11

• Drukkerij Holland (Alphen aan den Rijn)

• Potcovers van Joh. Enschede Amsterdam 

Opschalen 

Assortiment bouwen

Toekomst

Veezel potcover

Designstar potcover en label



Wie kan ons in contact brengen met een 

beslisser bij een retailketen die samen met 

ons de plasticvrije plant in de markt wil 

zetten?

• Laura van der Schoor

Laura@wptbiobased.nl

• René Wesselman & Mart van Tol

Info@wptbiobased.nl

Vraag

Plastic Pact???

Huidige praktijk
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